
P.F. colar aqui a identificação do doente ou fornecer os seguintes dados:

nome

data de nascimento           /          /  

N.B. Colar também a etiqueta identificativa, ou escrever o nome no(s) tubo(s)

i. entidade requisitante

médico requisitante (legível)

tel.  e-mail  

ii. amostra enviada

1. produto enviado              enviado em           /          /              

 aspirado medular      sangue periférico      aspirado / biópsia ganglionar     

iii. informação clínica

1. diagnóstico (discrimine o mais possível)

  definitivo.  especifique:  fase da doença   

  provisório.  suspeita:   

2. terapêutica em curso?     não está a fazer      em curso. qual?   

  recente. qual?   terminou em           /          /              

3. estudos (cito)genéticos anteriores?     não      sim        informação anterior:   

4. outras informações que julgue relevantes

iv. análise pretendida (p.f. mencione todos os exames requisitados no termo de responsabilidade)

leucemia linfocítica crónica 
   3044     Cariótipo de linfócitos em amostra biológica

   3085     fish - del(13q14.3)

   3086     fish - del(11q22.3)

   3087     fish - del(17p)

   3088     fish - trissomia 12

   3194     fish - del(6q21)

   4203     Estudo do gene TP53 (ngs, Sanger)

   3205     Karyofish
mieloma múltiplo

   3044     Cariótipo de linfócitos em amostra biológica

   3122     fish - del(17p)

   3140     fish - t (4;14)

   3141     fish - t (14;16)

   3039     fish - t (11;14)

   3173     fish - del(1p)/+1q 

   3118    fish - Painel [del(13q); del(17p); t(4;14); t(11;14)]

linfoma difuso de grandes células
   3175     fish - t(14;18) [IgH/bcl2] 

   3195     fish - t(8;14) [myc/IgH]

   3196     fish - bcl6

linfoma folicular
   3175     fish - t (14;18) [IgH/bcl2]

linfoma de burkitt
   3195     fish - t (8;14) [myc/IgH]

linfoma de malt
   3198     fish - t (14;18) [IgH/malt1]

   3197     fish - t (11;18) [api2/malt1]

linfoma do manto
   3039     fish - t (11;14) [ccnd1/IgH]

requisição de estudos genéticos em hemato-oncologia
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importante: Enviar a amostra no dia de colheita. Não enviar à sexta-feira, nem em vésperas de feriado (consultar Laboratório Central).

consentimento informado
autorizo a realização do(s) teste(s) genéticos acima indicado(s) sobre o(s) qual(s) fui previamente esclarecido de forma clara e objectiva sobre a aplicação e limitações dos mes-
mos. autorizo a colheita da amostra biológica necessária à realização do(s) teste(s) genético(s) indicados pelo Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa ou, quando 
necessário, por outros laboratórios designados pelo mesmo. autorizo que os dados constantes deste formulário sejam registados e tratados apenas por profissionais devidamente 
autorizados garantindo a protecção e confidencialidade de acordo com a lei em vigor. dou o meu consentimento para que o(s) resultado(s) sejam enviado(s) ao médico prescritor. 
fui informado sobre o meu direito em revogar o consentimento em qualquer altura sem necessidade de justificação, enviando um email.

assinatura do utente ou representante legal (menor ou maior incapaz)  obrigatório                                             data                                                              

assinatura do médico  obrigatório   contacto p/ envio de resultado  obrigatório   

linfoma linfoplasmocítico
   3121     Mutação L265P no gene myd88 

tricoleucemia
   3072     Mutação V600E no gene braf

estudo da clonalidade
   3199     Clonalidade B - IgH

   3200     Clonalidade t - tcrb
   3201     Clonalidade t - tcrg

síndrome mielodisplásica
   mo 3044 ·  sp 3004    Cariótipo de linfócitos 

                                             em amostra biológica

   mo 3159 ·  sp 3169    fish - trissomia 8

   mo 3160 ·  sp 3168    fish - del(20q12)

   mo 3161 ·  sp 3166   fish - del(5q31) 

   mo 3162 ·  sp 3167    fish - monossomia 7 

   mo 3162 ·  sp 3167    fish - del(7q)

   mo 3139 ·  sp 3182   fish - del(17p) 

   mo 3202 ·  sp 3203    fish - Painel [del(5q);  

    del(7q); del(20q)]

leucemia mielóide crónica
   3014     fish - t (9;22)

   3052     rt-pcr - t (9;22)(rearranjo bcr/abl)

   3080     Quantificação de bcr/abl t (9;22) (p190) 

   3081    Quantificação de bcr/abl t (9;22) (p210)

policitémia vera
   1582     Mutação V617F no gene jak2 

   2616     Mutações do exão 12 no gene jak2 

trombocitémia essencial
   1582     Mutação V617F no gene jak2 

   3154     Mutações no gene calr
   3155    Mutações no gene mpl

mielofibrose primária
   1582     Mutação V617F no gene jak2  

   3154     Mutações no gene calr
   3155     Mutações no gene mpl

hipereosinofilias
   3067     Rearranjos fip1l1/pdgfra
   3082     Rearranjos pdgfrb
   3181     Rearranjos fgfr1

leucemia neutrofílica crónica
   3176     Mutação T618I no gene csf3r

mastocitose sistémica
   3062     Mutação D816V no gene c-kit

leucemias mielóides agudas
   3064    Rearranjo aml1/eto [t(8;21)]

   3065    fish - inv(16)/t(16;16) [cbfb-myh11]

   3178    rt-pcr - t(15;17) [pml-rara]

   3183     fish - t(9;11) [mllt3- kmt2a)

   3284    fish - t(6;9) [dek- nup214]

   3285     fish - inv(3)/t(3;3) [gata2,mecom]

   3187    Mutações no gene npm1
   3188     Mutações no gene cebpa
   3189     Mutações no gene flt3

leucemias / linfomas linfoblásticos b
   3052     rt-pcr -  t(9;22)(rearranjo bcr/abl)

   3190    fish - t(v;11q23.3) [kmt2a]

   3191    fish - t(12;21) [etv6-runx1]

   3192     fish - t(5;14) [il3-igh]

   3193     fish - t(1;19) [tcf3-pbx1]

outros estudos
   3044     Cariótipo de linfócitos em amostra biológica
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